
(( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد وإن لم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفال يتوبون إلى اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم ما 

بين لهم نكيف المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام انظر  

اآليات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك لكم ضرا وال نفعا واهللا هو السميع 

العليم قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 

  . وضلوا عن سواء السبيل ))

وظين أننا تكلمنا  (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ))رجيم ؛ قال اهللا تعاىل: عوذ باهللا من الشيطان الأ

  على اآلية .

   فيها تأكيد ؟ (( لقد كفر الذين قالوا ))املناقشة:  الشيخ :

  ثالث توكيدات: القسم املقدر ، الالم ، وقد . الطالب :

  أنه عزوجل أصدق القائلني ؟ ماذا يؤكد اهللا تعاىل كالمه باملؤكدات مع الشيخ : ل

  حىت حياج هذا خرب واخلرب فيه احتمال أن يعارض من قبل الكافرين فجاءت ذا التوكيد  الطالب :

  ؛ لكن إذا قال نكذب سيكذب ولو بالتوكيد ؟ طيب احتمال املعرضة والتكذيب  الشيخ :

  ال ال ، فيه ثالث توكيدات ؛  الطالب :

  عريب بأن يأيت التأكيد باألخبار ؛ جعل على أساليب ال الطالب :

  ألن القرآن باللسان العريب املبني فاألشياء املهمة يقسم اهللا عليها وإن كانت ثابتة خلربه عزوجل. الشيخ :

   ؟ (( إن اهللا ثالث ثالثة ))من هؤالء الثالثة يف قوله:  الشيخ :

  عيسى ابن مرمي ، وأمه ، واهللا . الطالب :

  هللا ثالث ثالثة فيقولون بتعدد اآلهلة ؛ مباذا أبطل اهللا قوهلم ؟  يقولون إن ا الشيخ :

  ؛  (( وما من إله إال إله واحد ))أبطل اهللا قوهلم بقوله:  الطالب :

  وهل هو حصر أو خرب جمرد عن احلصر ؟  الشيخ :

  حصر ؛  الطالب :

  ما طريقه، مباذا كان احلصر ؟  الشيخ :

  بال ؛ ال؛ إال إله ؛  الطالب :

  الظاهر أنك ما قرأت البالغة قرأا ؟  الشيخ :



  قليال ؛  الطالب :

  حيىي ما طريق احلصر ؟  الشيخ :

  تقدمي ما حقه التأخري ؛  الطالب :

  النفي واإلثبات  الطالب :

وهذا حصر مؤكد مبن الزائدة ؛ هل لديك أمثلة من البالغة  (( ما من إله إال اهللا ))صح النفي واإلثبات  الشيخ :

  ن مجيع احلروف الزائدة مؤكدة ؟ أ

  نعم ؛  الطالب :

  نعم صحيح كل حروف الزائدة تعترب زائدة . الشيخ :

 ((إعراب أوال:  (( وإن لم ينتهوا عما يقولون ليسمن الذين كفروا منهم عذاب أليم ))قال اهللا تبارك وتعاىل: 

هو  (( ليمسن ))" إن " شرطية ال إشكال فيها مسلطة على فعل مضارع منفي ؛ و وإن لم ينتهوا ليمسن ))

أيش ؟ جواب الشرط ، جواب الشرط مشكلة ، إذا قلنا إنه جواب الشرط فهو مشكلة ألن جواب الشرط ال 

ون يأيت ذه الصيغة لكنه جواب قسم ، جواب قسم مقدر مع المه أيضا ، والتقدير: ولئن مل ينتهوا عما يقول

ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ؛ ألن كلمة " ليمسن " ال تصح أن تكون جوابا للشرط لوجود الالم 

الثالثة مع هل هذه  (( الذين كفروا منهم عذاب أليم ))املوطئ للقسم ووجود التوكيد بـ" ليمسن " ؛ وقوله: 

؛ ألن املعىن: ليمسن الذين استمروا على  ؟ ال (( ليسمن الذين كفروا منهم ))مث يقول:  (( لقد كفر ))قوله: 

 (( وإن لم ينتهوا عما يقولون ))وجل:  يقول اهللا عز كفرهم منهم عذاب أليم ؛ وأما من تاب فيتوب اهللا عليه .

أي الذين استمروا  (( الذين كفروا منهم ))أي ليصينب  (( ليمسن ))أي من تعدد اآلهلة وأن اهللا ثالث ثالثة 

" عذاب " فاعل ميس ، و" أليم " مبعىن (( الذين كفروا منهم عذاب أليم )) كافرون ؛ وقوله:   على الكفر ألم

مؤمل وهو مؤمل ـ أعين عذاب الكافرين ـ مؤمل نفسيا وجسديا ؛ أما نفسيا فإم يوخبون التوبيخ املهني حىت إم يقال 

ه أعظم إهانة يعذب ويصب من فوق وهذا الشك أن (( ذق إنك أنت العزيز الكريم ))لواحد منهم كما: 

(( هذه إهانة ، عذاب عظيم ؛ ويقول اهللا هلم:  (( ذق إنك أنت العزيز الكريم ))رأسهم محيم مث يقال: 

القلوب ؛ أما العذاب اجلسدي فال تسأل ، إذا استغاثوا واشتد  يقطعهذا عذاب  اخسئوا فيها وال تكلمون ))

الوجوه قبل أن يقع يف األمعاء فإذا وقع يف األمعاء قطع أمعائهم ـ نسأل  طلبهم للماء يغاثون مباء كاملهل يشوي

ألن اجللد إذا  (( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ))اهللا العافية ـ ؛ إذا هو مؤمل 

فهو أليم أمل ؛ إذا  (( ليذوقوا العذاب إن اهللا كان عزيزا حكيما ))نضج ما حيس لكنهم يبدلون جلودا أخرى 



يف هذه اآلية فوائد؛ منها: أن من قال بتعدد اآلهلة فإنه كافر ؛ ألم مكذب للسمع والعقل  قلب وأمل جسد .

مكذب للعقل ألنه  .والفطرة ، مكذب للسمع األدلة ال حتصى يف إثبات توحيد اهللا ؛ أليس كذلك ؟ ال حتصى 

(( ما اتخذ اهللا من ولد وما كان  ما آلهة إال اهللا لفسدتا ))(( لو كان فيهلو تعددت اآلهلة ما استقامت الدنيا 

وال ميكن أن  معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان اهللا عما يصفون ))

تستقيم احلال مع تعدد املسئولية ؛ اآلن فكر ا يف نفسك لو كنتم يف سفر وكان املسئول عن اجلماعة متعددين 

قيم األمر ؟ ال ، إىل أين نذهب ، إىل فالن أو فالن أو فالن ؟ مث هل فالن ستتحد كلمته ؟ ال ؛ هذا هل يست

والبد ؛ واآلن الكون كله منسجم ال  (( إذا لذهب كل إله بما خلق ولعال بعضهم على بعض ))دليل عقلي 

ن يقني ليس ألننا عشنا يف بلد يتصادم وال يتناقض مما يدل على أن مدبره واحد سبحانه وتعاىل ، نقول هذا ع

الفطرة كل إنسان مولود على الفطرة ، كل إنسان كما قال  التوحيد لكن ألننا نتيقن أنه ال ميكن أن تتعدد اآلهلة .

؛ فتعدد اآلهلة  (( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا ))عزوجل: 

(( وما من إله إال من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات أنه ال إله إال اهللا ؛ لقوله:  لفطرة .باطل بالسمع والعقل وا

(( فما أغنت عنهم فإن قال قائل: أليست توجد آهلة سوى اهللا بتسمية اهللا هلا ؟ قال اهللا تعاىل:  . اهللا ))

(( فال تجعل مع اهللا وقال اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم:  آلهتهم التي يدعون من دون اهللا من شيء ))

(( ما من إله إال وآيات متعددة تدل على وجود اآلهلة وكيف يستقيم هذا مع هذا احلصر العظيم  إلها آخر ))

ف ، نقول كل هذه اآلهلة باطلة ال تغين شيئا ؛ وهلذا نقول ما من إله هو موصو فاجلواب سهل جدا  ؟ اهللا ))

(( بصفة حمذوفة والتقدير: وما من إله حق إال اهللا ؛ وحينئذ يزول اإلشكال ويدل لذلك قول اهللا تبارك وتعاىل: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: فتح باب التوبة   . وذلك بأن اهللا هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ))

) فاهللا تعاىل حكى عنهم الكفر ومع ذلك تهوا ... )ولئن لم ين ((؛ لقوله:  تهءكل من أساء وإن عظمت إسا

عرض عليهم أن ينتهوا عما يقولون فيستفاد منه كرم اهللا عزوجل وجوده وإحسانه وأنه يعرض عن أعدائه أن ينتهوا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات عدل اهللا عزوجل؛ وهو أنه ال  عما وصفوه به حىت ال يصيبهم العذاب األليم .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: التحذير البليغ عن االستمرار على  ال من استمر على كفره ومعصيته .يعذب إ

(( أفال يتوبون إلى اهللا وجل:  مث قال اهللا عز  الكفر والشرك وأن من استمر عليه فله العذاب األليم .

يعلم ؛ لكن قيل إنه للعرض ؛ وقيل إنه ليس استفهام استخبار أو استعالم ألن اهللا االستفهام هنا  ويستغفرونه ))

للتوبيخ ؛ فمن العلماء من قال إن االستفهام للتوبيخ أي أن اهللا يوخبهم على عدم التوبة واالستغفار ؛ ومنهم من 

قال إن اهللا يعرض عليه فهو للعرض ، كما تقول لشخص: أال تزورنا ؟ واألليق بكرم اهللا عزوجل وجوده أن تكون 



معروف أن  (( أفال يتوبون )) عرض عليهم التوبة ؛ فحينئذ نقول االستفهام للعرض ؛ فيه ... للعرض أي أن اهللا

اهلمزة هلا الصدارة وهنا جاءت الفاء العاطفة فكيف يستقيم الكالم ؟ يعين إذا جاءت الفاء العاطفة فهذا يعين أن 

اجلملة اليت بعدها معطوفة على ما قبلها ، وهذا فيه إشكال ألن االستفهام له الصدارة ؛ فاختلف النحويون يف 

ة على اجلملة ، والفاء عاطفة على تلك اجلملة اليت هي مدخول هذا ، منهم من قال إن مهزة االستفهام داخل

اهلمزة ؛ وحينئذ يكون االستفهام له الصدارة ؛ مباذا نقدر على اجلملة ؟ يقول: باعتبار السياق ، انظر املناسب 

 يتوبون كيف نقدر ؟ أستكربوا فال  (( أفال يتوبون إلى اهللا ))للسياق وقدره ؛ وكل سياق له ما يناسبه ؛ فمثال: 

إىل اهللا ، على القول بأا للتوبيخ ؛ لكن على القول بأا للعرض ؟ يقدر فعل يدل على جود اهللا وكرمه مثال: 

غفلوا عن كرم اهللا وجوده فال يتوبون ؛ وقال بعض النحويني إن يف الكالم تقدميا وتأخريا وأن األصل أن الفاء 

تكون اهلمزة هنا يف صدر مجلتهم املعطوفة على ما سبق ؛ وهذا يتوبون ؛ و  مقدمة على اهلمزة والتقدير: فأال

الشك أنه أهون على اإلنسان من جهة التقدير ؛ ألنه قد يصعب على اإلنسان أن يقدر مجلة مناسبة للسياق؛ 

ن ألأي يرجعون  (( يتوبون ))قوله:  فإذا قلنا اهلمزة لالستفهام وحملها بعد الفاء ، والفاء مزحلقة عن مكاا .

إىل اهللا أي يرجعون إىل اهللا من معصيته إىل  (( يتوبون ))ثاب وأناب وما أشبهها كلها معانيها متقاربة ؛ فـتاب و 

يسألونه املغفرة ؛ فما  (( ويستغفرونه )) طاعته، من الشرك إىل التوحيد ، من التعطيل إىل اإلثبات وهلم جرا .

؛ ألا مشتقة من املغفر وهو الذي يوضع على ÷والتجاوز عن هي املغفرة ؟ أحسن ما قيل فيها إا: سرت الذنب

الرأس التقاء السهام عند القتال ؛ و املغفر فيه سرت ووقاية ، وال ينبغي أن نقول إن املغفرة سرت الذنب فقط ؛ بل 

ديث نقول هو سرت مع العفو ووقاية من العذاب ؛ ويؤيد هذا االشتقاق املفعول ؛ ورمبا يؤيده ما ثبت يف احل

( أن اهللا عزوجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه فإذا أقر بها قال اهللا له إن قد سترتها عليك الصحيح 

اجلملة معطوفة على ما سبق لكنها تفيد أنه عزوجل  (( واهللا غفور رحيم )) . في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم )

ودائما يقرن اهللا تعاىل بني هذين االمسني الكرميني ألن  أهل ألن يستغفر وأنه إذا استغفر غفر فإنه غفور رحيم ؛

يف هذه اآلية  باألول يزول املرهوب وتغفر الذنوب وبالثاين حيصل املطلوب ؛ ألن الرمحة جلب اخلري واإلحسان .

إىل  الكرمية: احلث على التوبة إىل اهللا عزوجل، وتوبيخ من مل يتب ؛ والتوبة كما قلنا هي الرجوع من معصية اهللا

طاعته ، واملعصية هلا أقسام ؛ ذكر العلماء رمحهم اهللا أن التوبة هلا شروط وهي مخسة: اإلخالص ، الندم ، 

مبعىن أال  ، اإلخالصاألول: اإلقالع ، العزم على أال يعود ، أن تكون يف وقت تقبل فيه التوبة ؛ مخسة شروط: 

صول على الشرف أو جاء أو ما أشبه ذلك وإمنا حيمل على يكون احلامل لإلنسان على التوبة مراعاة الناس أو احل

فإن قال قائل: الندم انفعال  ثاين: الندم على ما فعل من املعصية .ال .التوبة خمافة اهللا عزوجل ورجاء ما عنده 



ون مبعىن أال يكنقول املراد بالندم الزمه  واالنفعال ليس فعال فكيف يكون اختياريا حبيث نشرتطه على التائب ؟

عنده فعل املعصية وعدمه سواء؛ بل جتده حزينا يتمىن أال يفعل ؛ وإال لو قلت لك مثال: اندم ، ما تندم ؛ هو 

انفعال ؛ لو قلت لك: افرح ، ما تستطيع تفرح إال بوجود سبب يقتضي ذلك ؛ وهلذا اعرتض بعض العلماء على 

الغضب والفرح واحلزن ؛ فيقال ال، هو ميكن هذا الشرط وقال هذا شرط ال ميكن إدراكه ألنه انفعال نفسي ك

الثالث : اإلقالع عن املعصية ؛ ألن  .مبعىن أن يكون اإلنسان يشعر بأنه ال يستوي عنده فعل املعصية وعدمه  

ر على املعصية فهو كاملستهزئ باهللا عزوجل ، كيف تقول أتوب إليك يا رب ، وأنت صمن قال إنه تائب وهو م

هذا غري صحيح ، البد أن يقلع ؛ فإذا كانت املعصية بأخذ مال غصبا أو سرقة أو جحدا فالبد تبارز باملعصية ، 

من إعادته إىل صاحبه وإال فهو كاذب يف توبته ، إذا كانت التوبة عن الغيبة فالبد أن يقلع عنها وأن يبتعد عن 

من إقالعه أن يستعمل بعد ما كان عاصيا لو قدرنا أنه يلزم  االس املأمور ا وإال فهو كاذب ، البد أن يقلع .

به ؟ قلنا: ال بأس وضربوا له مثال برجل قد غصب أرضا مث ندم وتاب وهو اآلن يف وسطه ويريد أن خيرج 

اجلفافات وخيرج احلفارات وغريها ؛ فهو يف هذه احلال يف وسط األرض البد أن يستعملها ، البد متشي عليها 

فهل نقول إن عمله اآلن معصية أو ال ؟ ال ، هذا ليس معصية ألنه يستعمل هذا احلرافات واجلرافات وغريها ؛ 

ليتخلص منه ؛ ولذلك جتد واحدا منا يستنجي وميس النجاسة بيده وال نقول إنك آمث وال إنك فاعل مكروها بل 

اإلنسان  نقول إنه مأجور ومثاب بذلك مع أنه باشر النجاسة بيده ؛ لكن أليش ؟ ليتخلص منه ؛ كذلك لو أن

تطيب يف إحرامه ـ والطيب يف اإلحرام حرام ـ مث تاب وندم وأراد أن يزيله بغسله فالبد أن ميسه بيده ، فمسه بيده 

الشرط الرابع: العزم على أال يعود يف املستقبل ؛ وليس املعىن أال  ه للتخلص من هذه املعصية .اآلن الطاعة ألن

أال يعود ؛ فإن عاد يوما من الدهر مل تنقض توبته األوىل مادام حني التوبة يعود يف املستقبل بل املراد العزم على 

عازما على أال يعود ؛ ألن اإلنسان بشر قد تسول له نفسه بعد التوبة أن يعود إىل املعصية ؛ فإذا عاد فإن توبته 

ط أن ال يعود ؛ واضح األوىل ال تنقض ؛ لكنه حيتاج إىل توبة جديدة ؛ إذا العزم على أال يعود وال نقول بشر 

الشرط اخلامس: أن تكون التوبة يف وقت تقبل فيه التوبة ؛ وذلك أن تكون قبل الطلوع  الفرق بينهما ؟ واضح .

الشمس من مغرا ؛ ألن الشمس البد أن ترجع من حيث غربت فإذا رجعت من حيث غربت آمن الناس كلهم 

خرجت عن املألوف ، خرجت عن العادة فيؤمن الناس لكنه ال ؛ ألم حينئذ يؤمنون بأن هلا ربا يدبرها ألا 

(( يوم يأتي بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إيمانها ينفعهم إميام إالم من آمن من قبل ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

؛ وكذلك التوبة ال تقبل إال حضر األجل لقول اهللا  لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ))

(( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن وال  :تعاىل



فإذا حضر األجل وشاهد اإلنسان الغيب أي ما كان غائبا وما كان ينكره من قبل  الذين يموتون وهم كفار ))

هللا عليه وآله وسلم التوبة على فإن قال قائل: أمل يعرض النيب صلى ا إذا شاهده وآمن ما ينفع ، ال تقبل التوبة .

( كلمة أحاج لك قلنا: بلى ؛ لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم عرض عليه ذلك وقال:  عمه يف سياق املوت ؟

  يعين أنه مل جيزم أا تنفعه بل قال: أحاج لك ؛ واحملاجة قد تنفع وقد ال تنفع . بها عند اهللا )

فاجلواب: يف هذا خالف بني العلماء ؛ فمنهم  ؟اإلصرار على غريه فإن قال قائل: هل تصح التوبة من ذنب مع 

من قال: ال تصح التوبة من ذنب مع اإلصرار على غريه؛ ألن التوبة هي الرجوع إىل اهللا ، وهذا رجع رجوعا 

موزعا فال ينفعه ؛ ومنهم من فصل ، قال: إذا كانت التوبة من ذنب مصر على جنسه فإا ال تقبل ، كما لو 

ب من النظر إىل النساء ولكنه مصر على غمض النساء ، فهنا ال تقبل التوبة ألنه مصر على جنس الذنب ؛ تا

فاجلنس واحد وإن كان األفراد خمتلة أو األنواع خمتلفة ؛ ومنهم من قال: تقبل التوبة من ذنب مع اإلصرار على 

و تائب من كذا ؛ فيستحق توبة مقيدة غريه لكنه ال يستحق أن يوصف بأنه تائب على اإلطالق ؛ بل نقول ه

فال يعطى الوصف املطلق وال يسلب مطلق الوصف بل يقال: هو تائب من كذا ؛ وهذا هو أعدل األقوال ألن 

هذا فيه العدل إذ ال ميكن أن ننفي عنه التوبة مطلقا وال ميكن أن نثبتها مطلقا ؛ نقول هذا تائب لكنه مل ينجو 

ومن فوائد اآلية الكرمية: عرض اهللا تعاىل على هؤالء  صية أخرى فسيعاقب عليها .من العذاب ألنه مصر على مع

الكافرين أن يستغفروه أن يطلبوا املغفرة ؛ وطلب املغفرة له وجهان؛ الوجه األول: أن يسأل اهللا املغفرة بالصيغة 

يكون سببا ملغفرة الذنوب ؛ فمن  فيقول: استغفر اهللا ، اللهم اغفريل ، وما أشبه ذلك ؛ الوجه الثاين: أن يفعل ما

( من قال سبحان اهللا وبحمده مائة مرة غفرت فعل شيئا هو سبب ملغفرة الذنوب فقد استغفر، مثال ذلك: 

هذا الرجل ما قال: اللهم اغفر يل خطاياي ؛ ولكنه فعل ما يكون سببا خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ) 

ان؛ جهة األوىل: أن يسأل اهللا املغفرة بصيغة املغفرة، اللهم اغفريل ، للمغفرة ؛ وعلى هذا فاالستغفار له جهت

استغفر اهللا ، وما أشبه ذلك ؛ اجلهة الثانية: أن يفعل السبب الذي تكون فيه املغفرة وهو أنواع متعددة، مثال إذا 

( الجمعة إلى  ،توضأ اإلنسان فأصبغ الوضوء مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه 

   وأمثلة كثرية.الجمعة كفارة لما بينهما ) 

  من قال إن التوبة من التقصري ليست أقل من التوبة من الذنب فهل هذا صحيح ؟ السائل :

يعين معىن ليست أقل من عدم الوجوب يعين ؟ التقصري إذا كان تقصريا يف واجب جيب أن يتوب منه؛  الشيخ :

  الواجب فال جتب التوبة ؛ ألن غري الواجب اإلنسان يف حل منه .وإن كان تقصريا يف غري 

  



إذا قال قائل: إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان سببا يف إسالم الغالم اليهودي الذي كان يف  السائل :

  مرض موته فيكيف يوجه هذا مع العلم أن اهللا ال يقبل التوبة عند الغرغرة ؟ 

ه الرجل هذا ما حضر له املوت لكنه مريض قريب من املوت ولذلك ينظر إىل أبيه كأنه توجيه إىل هذا أن الشيخ :

  . هيستشري 

  هل النصارى على درجة واحدة يف الكفر ؟  السائل :

هم طوائف ما هي طائفة وحدة ، يف سورة التوبة جند أم طائفة ، الذين يقولون إن املسيح هو اهللا ،  الشيخ :

ثالث ثالثة ، منهم يقولون إن اهللا سبحانه وتعاىل متعدد يف االسم فقط ومتحد يف الذات ،  والذين يقولون إن اهللا

   طوائف متعددة . واالبن ، وروح القدس ؛ لكن األحكام له ثالثة أقاليب: االبن ،

هل تكون املقاصد الشرعية حجة يف ارتكاب بعض املعاصي الصغرية كمن جيلس مع رجل يف مقهى  السائل :

   ملعاصي ليدعوه لإلسالم ؟فيها ا

  هات املثال يعين ما ميكن حتكم على قاعدة ؟ الشيخ :

يعين مثال كون اإلنسان إذا أراد أن يدعوا إنسانا ما يتمكن له من ذلك إال إذا فعل معصية يسرية وإذا  السائل :

  ؟ يدعوا إىل اإلسالم وإذا أسلم حيصل ا نفع عظيم جدا ، مثال جيلس معه يف مكان املعاصي رجاء أن

أنا ال أرى أن الوسائل احملرمة تكون سبيال للرشاد ، الوسائل احملرمة ال تكون سبيال لإلرشاد ؛ فلو مثال  الشيخ :

قلنا هذا الرجل ما ميكن يهتدي إال إذا جبت املوسيقى تضربه له ، ما نضرب له إال ، ندعوه إن اهتدى فلنفسه 

  صغر هذا الذنب ؟ مها صغر .وإال فعليه ؛ مهما 

(( ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

يأكالن الطعام انظر كيف نبين لهم اآليات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك لكم 

قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق وال تتبعوا أهواء قوم  ضرا وال نفعا واهللا هو السميع العليم

قد أضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 

  . وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ))

(( ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

القرآن بلسان قريش ألن لسان من املعروف أن  (( ما المسيح ابن مريم إال رسول ))يف اإلعراب  الرسل ))

لكنها هنا مل تعمل  (( ما هذا بشرا )): كقوله  ، قريش أفصح لسان عرب ؛ وأن " ما " عندهم تعمل عمل ليس

؛ فإذا  عمل ليس وإذا انتقض النفي أمهلت ومل تعمل (( ما المسيح ابن مريم إال رسول ))النتقاض النفي 



قلت: ما حممد قائما ، فهذا صحيح ؛ ما حممد إال قائم ؟ صحيح ؛ ما حممد إال قائما ؟ غلط ؛ ألنه إذا انتقض 

املسيح  (( ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل ))وجل:  يقول عز النفي وجب إمهاهلا .

ابن مرمي هو ابن مرمي بنت عمران ومسي مسيحا ألنه كان ال ميسح ذا ... إال برئ بإذن اهللا ؛ وأما املسيح الدجال 

ألنه يسري فيها كالسحاب  فإنه يسمى مسيحا ألنه ممسوح العني ، أعور ؛ وقيل: ألنه ميسح األرض بالسري عليها

يعين وليس إهلا كما زعم  (( ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل ))استدبرته الريح ؛ 

أ ي (( قد خلت من قبله الرسل )) وجل وهو اهللا تبارك وتعاىل ؛  هؤالء بل هو رسول مرسل من قبل اهللا عز

يعين أمه من  (( وأمه صديقة )) الرسل سبقوا فهو مثلهم .مضت من قبله الرسل فليس ببدع من البشر ألن 

الصديقات أي الصادقة يف القول والعقيدة ، املصدقة ملن قامت األدلة على صدقه ؛ ألن الصديق هو الصادق 

هذا هو الصديق ؛ فأمه  (( والذين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ))املصدق ، قال اهللا تعاىل: 

( كمل من الرجال  ا صديقة وهي من النساء الكمل اليت قال فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه

" كانا "  (( كانا يأكالن الطعام )) وذكر منهن مرمي بنت عمران . كثير ولم يكمل من النساء إال أربعة ... )

فال يصح أن يكونا إهلني  حمتقران إليه غذاء ،فهما حمتاجان لل (( يأكالن الطعام ))الضمري يعود إىل املسيح وأمه 

(( انظر كيف  ؛ ألن اإلله مستغن عن غريه كما قال اهللا تعاىل يف وصف نفسه: (( وهو يطعم وال يطعم )) .

((  انظر أيها املخاطب ؛ وأول من يدخل يف هذا النيب صلى اهللا عليه وعلى أله وسلم ؛  نبين لهم اآليات ))

وليست اسم استفهام  (( انظر ))؛ وهلذا نقول إن " كيف " هنا مفعول هظر كيفيتيعين ان كيف نبين اآليات ))

أي لبين (( لهم )) أي نوضح  (( انظر كيف نبين ))أي انظر كيفية تبيني اآليات هلم  ))انظر  ((بل هي مفعول 

لدالة على أما أي عالمات واضحة ا (( كيف نبين لهم اآليات ))إسرائيل الذين ادعوا أن عيسى وأمه إهلان ؛ 

ال يصلحان أن يكونا إهلا ؛ ألما ؟ كانا يأكالن الطعام ؛ وألن عيسى رسول قد خلت من قبله الرسل فال يصح 

مبعىن   (( انظر كيف نبين لهم اآليات ثم انظر أنى يؤفكون )) (( أنى )) أن يكون إهلا وهو مرسل من قبل إله .

ي يصرفون عن احلق مع وضوحه وجالله ؛ وكل هذا يف تقرير كيف يعين مث انظر نظرة أخرى كيف يؤفكون أ

ففي اآلية فوائد ؛ منها: أن  التوحيد ، توحيد اهللا تعاىل يف ألوهيته وربوبيته وإبطال ما عليه هؤالء النصارى .

 وهل إذا نسب فنسبه إىل أمه . (( ما المسيح ابن مريم ))اإلنسان ينسب إىل أمه إذا مل يكن له أب ؛ لقوله: 

اجلواب نعم على القول الراجح ترثه مرياث رجل ؛ مثال  إىل أمه ـ إذا مل يكن له أب ـ هل ترثه مرياث أب ؟ 

فهل ذلك: امرأة زنا ا رجل ـ والعياذ باهللا ـ وولد الزنا ال يلحق بالزاين بل يكون له أم وليس له أب ، إذا مات 

وعن أخيه فإن املرياث يكون ألمه ؛ أو ترثه مرياث أم ويرثه ترثه مرياث أب ونقول فيما لو مات هذا الولد عن أمه 



عصبته مرياث عصبة ؛ يف هذا قوالن للعلماء والصحيح أا ترث مرياث أب ؛ وعلى هذا ففي املثال الذي ذكرنا 

يكون مال هذا الولد ألمه وليس إلخوته ، وليس إلخوته ألمه وال ألعمامه من أمه ألنه ليس له جهة عصبة إال 

ومن فوائد هذه اآلية: أن  جهة أمه ؛ أما من جهة أبيه ليس له أب حىت يكون له عصبة من جهة أب . من

  ومن فوائد اآلية الكرمية:    . (( إال رسول ))املسيح عيسى ابن مرمي رسول من رسل اهللا عزوجل ؛ لقوله: 


